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EXPEDITION SERBIA 

HUASCARAN SOUTH 2013. 

 
Polazak na još jedan veliki 

izazov, jedno novo iskustvo. Nova 
planina, nova država, novi kontinent 
ali stari prijatelji i već odavno 
poznati tim srpske ekspedicije iz 
ravnice koji iz godine u godinu 
ostavlja trag u istoriji planinarstva. 
Ovoga puta naš cilj bili su Andi. 

Andi su venac planina na 
zapadu Južne Amerike uz samu obalu 
Tihog okeana. Predstavljaju nastavak 
severnog venca Kordiljera od 
Karipskog mora do Ognjene zemlje, 
na dužini od 8.900 kilometara. 
Protežu se kroz sedam država Južne 
Amerike. Posle skoro 26 sati leta i 
menjanja tri aviona stigli smo u 
prestonicu Perua, Limu.  

Lima je glavni i najveći grad 
Perua. Nalazi se u dolini reka Čiljon, 
Rimak i Lurin, iznad pacifičke obale 
na prosečno oko 30 metara nadmor-
ske visine na zapadnom delu države. 
Grad se nalazi u sušnoj primorskoj 
regiji Perua. Šira oblast grada ima 
površinu od 2.672,28 km². Sa 
populacijom od skoro devet miliona 
stanovnika, Lima je peti najveći grad 
u Južnoj Americi, iza Meksika, Sao 
Paola, Buenos Ajresa i Rio de 
Žaneira. Grad je osnovao španski 
konkistador Fransisko Pizaro 18. 
januara 1535. Tada se grad zvao La 
Sijudad de los rejas, odnosno Grad 
kraljeva. Lima je jedan od najvećih 
finansijskih sedišta Južne Amerike. 

Prvi dan poveden u obilasku 
ovog milionskog grada ostavio je na 

nas mnogo lepih utisaka: arheološko 
nalazište Huaca Pucllana, ljudi, ulice, 
kapela F. Pizara, reka koja je jednim 
delom svog toka izmeštena da bi se 
napravio auto put... svega toliko 
interesantnog a tek smo sleteli. Već 
sutra  ponovo u avion i letimo prema 
jugoistoku gde se nalazi grad koji je 
dugo bio prestonica Inka carstva, 
odakle je polazna tačka za posetu 
Machu Picchu. 

Kusko se nalazi na padinama 
Anda na 3416 m nadmorske visine, i 
ima oko 359.000 stanovnika, veličine 
je Novog Sada. Grad je bio 
prestonica carstva Inka i obiluje 
spomenicima iz vremena Inka i 
kasnije španske kolonizacije u gradu i 
okolini. U obilasku grada zanimljivi 
su ostaci Hrama sunca (Korikanča) i 
Hrama sunčevih devica. Oni se 
nalaze u današnjoj crkvi Santo 
Domingo. Ostaci iz doba Inka i 
kolonijalni centar grada su 1983. 
proglašeni Svetskim nasleđem pod 
zaštitom UNESKO-a. U gradu se 
organizuju proslave verskih praznika, 
karneval, muzički festival i druge 
manifestacije. Zemljotres koji se 
dogodio 1950. uništio je mnoge crkve 
i kuće, oko 90% grada. Zidovi iz 
vremena Inka su dobro podneli 
zemljotres, za razliku od kasnijih 
španskih građevina. 

Kako je sve od polaska iz Srbije 
išlo po planu, tako je napravljen plan 
za odlazak prema Machu Pichhu i 
tamo smo uraditi prvu aklimatizaci-
onu šetnju. Na početku doline reke 
Urubamba u severnom delu smešten 
je Ollantaytambo, što na kečuanskom 
znači Gospodarevo sklonište. 
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Ollantaytambo se nalazi na oko 60 
km severoistočno od Kuska, na 2792 
m nadmorske visine. To je jedin-
stveni primer pretkolumbovskog 
planiranja grada. Ollantaytambo je 
železničkom prugom povezan s 
Machu Picchu. Vozom se putuje 
nešto oko dva sata. Prateći dolinu 
reke Urubamba uživamo u pogledima 
na snežne vrhove koji dostizu visinu i 
do 5700 metara. U vozu smo 
posluženi sa nacionalnim čajem od 
koke (mate de coca). Posle prijatne 
vožnje i lepe atmosfere u vozu, uveče 
stižemo u Aguas Calientes, gradić na 
reci Urubamba. Bolje rečeno, to je 
najbliže naseljeno mesto poznatom 
turističkom odredištu Južne Amerike, 
Machu Picchu, koji je od ovog malog 
ali veoma živopisnog naselja udaljen 
oko 6 km ili 1,5 sati hoda. U gradu se 
nalazi veliki broj hotela i restorana, i 
sve je podređeno samo turistima. 
Ovde se samo i živi od  posete turista. 
Peti dan naše ekspedicije iskoristili 
smo za prvu alkimatizacionu šetnju i 
posetu "Izgubljenom gradu Inka". 
Machu Picchu je sveti grad Inka 
smešten na najvišem delu na istočnim 
padinama planinskog lanca iznad 
doline reke Urubamba i neposredno 
iznad naselja Aguas Calientes, na 
2.350 metara nadmorske visine. 
Aklimatizaciju smo nastavili do 2720 
m nadmorske visine. Machu Picchu 
je izgrađen, predpostavlja se, oko 
1300. godine. Ostao je skriven sve do 
1911. godine kada ga otkriva 
Amerikanac Hiram Bingham koji je 
boravio u gradu Aguas Calientes  pre 
nego što je otkrio Machu Picchu. 
Posle završene aklimatizacije i 

spuštanja u dolinu, istog dana vratili 
smo se Inca reil-om na polaznu 
stanicu Ollantaytambo. Odatle 
organizovanim prevozom dalje smo 
se jos oko sat ipo vozili u Kusko. 

Još jedan dan u Kusku, koris-
timo za drugu nam aklimatizacionu 
šetnju. Ovog puta izašli smo na 3700 
m nadmorske visine odakle se pruža  
fenomenalan pogled na ceo grad sa 
okolnim brdima. Posle podne se jos 
malo upoznajemo sa znamenitostima 
Kuska, ali isto tako i opraštamo od 
prestonice carstva Inka.  

Narednog, sedmog dana putu-
jemo za Puno, grad koji je smešten na 
obali jezera Titikaka na jugoistoku 
Perua. Osnovao ga je Pedro 
Fernández Castro Andrade 1688. 
godine. Danas Puno ima oko 120.000 
stanovnika i glavni je grad istoimene 
regije. Još je poznat kao početna 
stanica za turistička putovanje prema 
ostrvima jezera Titikaka. 

Titikaka jezero je najviše jezero 
na svetu na kojem je moguća 
komercijalna plovidba. Nalazi se na 
3821 m nadmorske visine. Titikaka je 
najviše slatkovodno jezero u Južnoj 
Americi sa površinom od oko 8.300 
km2, širine 65 km i dužine oko 194 
km. Titikaka ima prosečnu dubinu 
između 140 i 180 metara, a 
maksimalna dubina je 280 metara. 
Smešteno je visoko u Andima, a  
jezero je prirodna granica između 
Perua i Bolivije. Zapadni deo jezera 
pripada regiji Perua, dok istočna 
strana pripada području La Paz u 
Boliviji. Poreklo imena  jezera 
Titikaka je nepoznato. Titikaka u 
prevodu znači kao "Kamena puma", 
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zato što oblikom podseća na pumu 
koja lovi zeca. 

Više od 25 reka utiče u jezero 
Titikaka, u kome je i 41 ostrvo, od 
kojih su neka gusto naseljena. 
Titikaka je poznato i po stanovništvu 
Kečua, Ajmara i indijancima Uru, 
koji žive na devet veštačkih ostrva 
Uros načinjenih od plutajuće trske. 
Ova ostrva postala su glavna 
turistička atrakcija Perua. Posle 
posete ostrvu od trske Uros, 
nastavljamo plovidbu do ostrva 
Amantani gde je aklimatizacija 
obavljena pošto smo se popeli na vrh 
Coanos 4115 m nadmorske visine. 
Noć smo proveli na visini od 3821 m 
u prijatnom porodičnom domaćinstvu 
stanovnika koji žive na ostrvu. Još 
jedno zanimljivo ostrvo je ostrvo 
Taquile sa vrhom  Molusina 4050 m 
nadmorske visine. Sada smo već 
dobro aklimatizovani i visina od 
4000 m ne predstavlja nam problem. 
Svi se dobro osećamo. To je dobar 
razlog da se pobamo aklimatizovati i 
kupanjem u jezeru Titikaka. Voda je 
hladnija nego što smo očekivali, ali 
priliku da se pomočimo na toj visini 
nismo propustili. Istog popodneva 
stigli smo u Puno. 

U Punu je poslednja stanica na 
putovanju vozom iz Kuska i 
Arequipe. Najbliži aerodrom je u 
Juliaci, udaljenoj oko 50 km od Puna. 
Let za Limu imali smo u 12 h po 
lokalnom vremenu. Let je trajao malo 
više od sat vremena. U Limi imamo 
vremena samo da spakujemo stvari za 
planinu, naredne dane planiramo da 
provedemo u  Huarazu, oblasti 
Cordillera Blanca u Andima. 

Cordillera Blanka je planinski 
venac u Ancash regionu u Peruu. Čini 
veći deo Anda jer obuhvata  opseg 33 
velika vrha iznad 5500 m nadmorske 
visine u prostoru od 21 kilometra 
širine i 180 kilometara dužine. 

Nacionalni park Huascaran 
osnovan je 1975 godine. Obuhvata 
gotovo ceo spektar Cordillera Blanca, 
čiji je najviši vrh Huascaran sa 6768 
m nadmorske visine. 

Na Cordillera Blanca prosečni  
broj glečera je oko 260. Svi se nalaze 
iznad 4000 m nadmorske visine, 185 
na zapadnim padinama i 75 na 
istočnim padinama. Kao i kod svih 
Anda glečera, Cordillera Blanka je 
svedok velikih povlačenja njenih 
lednika tokom 20. veka, zbog 
globalne promene klime. 

Sneg  koji se topi sa Cordillera 
Blanca je svojim otapanjem 
obezbedio Peru zalihama vode tokom 
cele godine. Oni obezbeđuju vodu za 
navodnjavanje na kilometre pašnjaka, 
dok 80% energije Perua dolazi iz 
hidroelektrana. 

U Huaraz stižemo u popodnev-
nim satima. Smeštamo se i planiramo 
još jedan dan aklimatizacije. 
Dogovaramo se za odlazak na 
planinu, prikupljamo informacije šta 
nas sve čeka na putu do BC i 
proveravamo opremu i dokupljujemo 
šta nam jos nedostaje. 

Uradili smo još jednu 
aklimatizaciju u masivu Cordillera 
Negra do laguna Wilcacocha 3725 m. 
Nastavljamo dalje do vrha koji se 
nalazi u blizini na 4083m nadmorske 
visine. Svi dobro podnosimo visinu i 
dobro se osećamo. 
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Posle trinaest dana aklimati-
zacija i privikavanja boravaka na 
ovim visinma, jedva smo dočekali da 
krenemo na planinu. Huaskaran je 
najviši vrh Perua, a četvrti vrh u 
južnoj hemisferi nakon Akonkagve, 
Ojos del Salado i Monte Pissis. Vrh 
je dobio ime po Inka poglavici iz 16. 
veka, u novije doba poznat je i kao 
„Južnoamerički K2“  

Planina ima dva vrha, viši južni 
od 6768 metara i 113 metara niži 
severni vrh. Vrh je prvi put popet 20. 
jula 1932. godine od zajednicke 
nemačkoaustrijske ekspedicije. Na 
vrh su se popeli P. Borchers, W. 
Bernhard, H. Hoerlin, E. Hein, E. 
Schneider. 

Normalan put penjanja počinje 
iz sela Mušo sa 3020 m nadmorske 
visine  na zapadnom delu planine. 
Naše transportne vreće sa opremom, 
šatore, hranu i sve što nam je bilo 
neophodno iznele su mule. Nas je 
čekao uspon od 1200 m nadmorske 
visine, ne previše natovareni stižemo 
u BC nešto oko 14 h, za pola dana 
penjanja. BC se nalazi na 4217 m 
nadmorske visine. Naredno mesto na 
kome smo se zaustavili je pl. dom 
Refugio Don Bosco 4676 mnv, 
odakle se jasno videlo da u C1 nije 
najbolje vreme, duvao je jak vetar. 

Od planinarskog doma ili 
isturenog baznog kampa ruta vodi na 
prostranstvo otvorenih stena od 
granita, do ruba zapadnog glečera. 
Ova deonica prelazi se lagano, uz 
sam osećaj da te stena jednostavno 
drži. Glečer na početku nije previše 
strm, ali pukotine u njemu i ledeni 
mostovi zahtevaju dosta napora. 

Kamp  C1  je smešten na sigurnom 
ispod seraka u Garganta ledopadu na 
5260 m nadmorske visine. Tu smo 
zatekli svega dva šatora, jer su se svi 
predhodnog dana spustili zbog lošeg 
vremena. 

Prognoza za sutra nije najbolja, 
nama sledi penjanje kroz Garganta 
ledopad do sedla izmedu severnog i 
južnog Huaskarana. Ovo je najteži i 
najopasniji deo na Garganta ruti. 
Deonicu treba preći u ranim jutarnjim 
satima jer postoji opasnost od lavina i 
lomljenja ledenih mostova. U 
zavisnosti od godine na nekim 
deonicana strmina može biti od 45 do 
80 stepeni. Po dolasku u kamp 2 zbog 
jakog vetra i lošeg vremena šator smo 
podigli tek posle sat ipo vremena, 
smestili se pokušali da se odmorimo 
za završni uspon. 

Iz kampa2 sa 5980 metara kreće 
se na vrh. Krenuli smo u 02:30 noću 
po vedrom ali hladnom vremenu. U 
početku strmina je izmedu 35 do 40 
stepeni, a ima i puno skrivenih 
pukotina. Pred izlazak na završni 
greben ima detalja za penjanje od 60 
stepeni. U 10:15 po lokalnom 
vremenu  09. Jula  2013. sa još 
dvojicom visinskih penjača Iso Planić 
i Željko Dulić izašli su jugoistočnim 
grebenom na južni vrh Huascarana na 
6768 m nadmorske visine. 

Posle kratkog zadržavanja na 
vrhu, fotografisanja i uživanja u 
pogledu na masive Cordillera, iako 
smo uspeli da se popnemo, nije još 
vreme za opuštanje i slavlje. Usledio 
je povratak. Posle dvanaest sati 
aktivnog penjanja i kretanja po 
planini u C2 su nas dočekali naši 
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nosači i kuvar koji su nam čestitali na 
uspehu... 

Spuštanje sa planine nije nimalo 
lako. Bezbedno i sigurno spuštanje 
nekad može da bude napornije i 
opasnije od samog penjanja nekog 
vrha. Naš polazak iz kampa 2 značio 
je silazak sa planine, skroz do sela 
Muso na 3020 m odakle smo pre 
svega šest dana započeli penjanje ove 
prelepe ali zahtevne planine, koja je 
dozvolila da joj pristupimo, osvojimo 
je i uživamo u njenim lepotama. 

Vreme do polaska kući, 
iskoristili smo da upoznamo još neke 
znamenosti Južne Amerike, Perua,  
gradova, naroda sa kojim smo proveli 
nepunih mesec dana. 

Članovi ekspedicije „Expedition 
Serbia Huascaran South 2013“ bili 
su:   
Miodrag Jovović, Vrbas 
Milivoj Erdeljan, Novi Sad 
Iso Planić, Subotica 
Željko Dulić, Novi Sad 
 

Željko Dulić 

 

LJUDI KOJI SU PRVI GLEDALI 

VRH EVERESTA 

 
Ove godine, 29. maja, navršava 

se 60. godina od kako je ljudska noga 
kročila na vrh Mont Everesta. Imena 
Edmunda Hilarija (pčelara sa Novog 
Zelanda) i Norgaja Tensinga (Šerpasa 
o čijem životu pre osvajanja Everesta 
ne postoje pouzdani podaci) sada su 
poznata i van planinarskog sveta. 
Vest o uspešnom ishodu ekspedicije 
stigla je u London uoči krunisanja 

kraljice Elizabete II 2. juna ali je 
držana jedan dan u tajnosti da ne bi 
zasenila dan krunisanja. Vest je na 
dan kada je stigla, pored najužeg 
kruga organazartora ekspedicije, bila 
javljena samo još kraljici majci i 
Čarls Hauard-Buriju koji je bio vođa 
Prve britanske ekspedicije na Everest 
1921. godine.  

Verujem da će još mnogo 
detalja o ovoj ekspediciji biti 
pomenuto u člancima i diskusijama 
koje će se voditi povodom ovog 
jubileja i u kojima će učestvovati 
ljudi kvalifikovaniji od mene da 
opisuju uspon na Everest i njegovu 
istoriju. Ja bih želela da razjasnim 
jedno pitanje: da li to što su se Hilari 
i Tensing prvi popeli na vrh Everesta, 
znači da su oni i prvi ljudi koji su 
gledali njegov vrh? 

Najpoznatija planinarska 
misterija svih vremena je nastala 
početkom juna 1924. godine tokom 
Britanske ekspedicije na Everest. 
Iskusni planinar Džordž Malori 
(kome je to bio treći pokušaj uspona 
na Everest) i njegov kolega Sendi 
Irvin (kome je to bio prvi susret sa 
Himalajima) krenuli su 8. juna u 
završni napad na vrh Everesta. Kada 
su poslednji put viđeni bili su oko 
200 metara ispod vrha Everesta. Ali 
tada im se gubi svaki trag, magla ih je 
progutala. Spasilačka ekipa koja je 
nekoliko dana nakon njihovog 
nestanka krenula ka poslednjem 
kampu nije našla nikakav dokaz o 
tome da li su oni nestali nakon što su 
se popeli na vrh ili pre nego što su 
dospeli do vrha. Čak ni pronalazak 
Malorijevog tela 1999. godine (75 
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godina nakon njegovog nestanka) nije 
mogao sa sigurnošću da razreši ovu 
misteriju. Pitanje da li su se Malori i 
Irvin popeli na Everest pre nego što 
su zauvek nestali i dalje ostaje 
predmet raznih teorija i istraživanja. 
Bez obzira na razrešenje te misterije 
sa sigurnošću se zna da Hilari i 
Tensing nisu bili prvi ljudi koji su 
ugledali vrh Everesta!  

20 godina pre Hilarijevog i 
Tensingovog poduhvata, četvorica 
ljudi su gledali vrh Everesta i 
napravili prve snimke najvišeg vrha 
sveta. Bili su to dva pilota Britanske 
avijacije (poreklom Škotlandjani) 
Daglas Hanter (markiz od 
Klajdesdejla) i Dejvid Mekintajer i 
dva fotografa Stjuart Bleker i S R 
Bonet, koji su pre ravno 80. godina 
prvi uspešno preleteli Everest.  

Od uspeha ove ekspedicije 
zavisila je čast Britanije. U stalnoj 
trci u istraživanju novih teritorija i 
osvajanju novih tehnologija, 
Amerikanci su imali prednost jer su 
prvi preleteli preko Južnog i 
Severnog pola. Grupa Britanaca je 
rešila da odgovor na te izazove bude 
preletanje preko Everesta (koji su 
Britanci oduvek smatrali ''svojom 
planinom''). Ekspedicija je bila 
finansirana iz privatnih izvora i 
koštala je sadašnjih milion dolara. U 
doba ovog poduhvata avijacija je još 
bila u povoju. Prošlo je samo 7 
godina od prvog non stop leta preko 
Atlantika. Letelo se u dvokrilcima sa 
slabim motorima, gorivo je bilo 
nekvalitetno i smrzavalo se na 
temperaturama ispod nule. Maske za 
kiseonik su bile obavezne jer su 

avioni još uvek imali otvorene 
kabine. Tokom ovog istorijskog leta 
na 9000 metara piloti i fotografi su 
bili izloženi temperaturama od -30 do 
-35 stepeni Celzijusa. Da bi avioni 
bili što lakši leteli su bez padobrana i 
sa minimalnom količinom goriva. 
Hanter i Mekintajer su poboljšali 
tadašnje avione kako bi izdržali teške 
uslove i izazove letenja na tim 
visinama. Vremenske prilike su 3. 
aprila dozvolile da se piloti upuste u 
dugoočekivani let. Poteškoće su 
počele time što su Everestu prišli sa 
pogrešne strane i umesto da dobiju na 
visini, naleteli su na vazdušnu struju 
koja je izazvala propadanje aviona 
300 metara u jednoj sekundi. I pored 
svih poboljšanja, imali su dosta 
problema sa maskama za kiseonik. 
Zbog toga je Mekintajer morao da u 
povratku na aerodrom jednom rukom 
drži svoju masku a drugom da 
pilotira. Uprkos svih izazova uspeli 
su da prvi prelete Everest i prvi 
posmatraju vrh najviše planine sveta. 
Ali na povratku na aerodrom ih je 
dočekalo veliko razočarenje. Ni jedna 
fotografija nije uspela! Hanter i 
Mekintajer su rešili da ponove let 
kako bi napravili nove fotografije, ali 
komanda Britanskog vazduholovstva 
nije im dala dozvolu smatrajući još 
jedan let iznad Everesta suviše 
rizičnim. Srećom, Hanter i Mekin-
tajer su se oglušili o komandu i 19. 
aprila su izveli drugi let iznad 
Everesta sa kojeg su doneli uspešne 
fotografije. Vaduhoplovna komanda 
im je zbog značaja ekspedicije 
progledala kroz prste zbog tog 
prestupa. Na povratku sa ovog 
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istorijskog putovanja Hanter i 
Mekintajer su osnovali letačku školu 
u Prestviku u Škotskoj koja je 
prerasla u Prestvik internacionalni 
aerodrom. Kratki dokumentarni film 
''Krila iznad Everesta'', koji je 
snimljen tokom ekspedicije, dobio je 
Oskara 1936. godine za najbolji 
kratkometražni film. Fotografije koje 
su gotovo ilegalno napravljene 
korišćene su prilikom planiranja 
uspona i time doprinele uspehu 
Britanske ekspedicije na Everest 20 
godina kasnije. Snimci napravljeni iz 
aviona pre 80 godina zaslužni su što 
ove godine slavimo 60 godina od 
osvajanja Everesta.   

 Jelena Popržen 
 

LEPE TI JE ZAGORJE ZELENO 

 
Spletom razno raznih okolnosti 

pre nekih godinu i nešto dana smo 
pozvani na jedno vikend planinarenje 
u Hrvatsku, u Zagorje, na planine 
Ivanščica i Ravna gora. Kao ljubitelj 
nepoznatih ili malo poznatih predela 
nisam se ni jednog momenta dvoumio 
da poziv prihvatim. Bilo je samo 
potrebno da se plan nekako uklopi u 
godišnji plan akcija kluba. Izbor je 
pao na mesec maj ove godine. No, 
ponovo je splet razno raznih 
okolnosti uticao da se akcija pomeri 
na početak septembra meseca. Mada 
je odziv bio nešto slabiji nisam 
odustajao od namere da se na ovu 
akciju ipak krene. Uostalom, zar nije 
i onaj drug Raja bio silno motivisan i 
inspirisan tim istim Zagorjem? Nije 
ni ovaj ništa manje motivisan, na 

časnu reč! Dakle idemo! Za mnom! 
U subotu, u ranu zoru krenusmo 

kombijem ka Varaždinu Podravskom 
magistralom. Put je manje više 
protekao po planu. U Varaždinu nas 
je dočekao glavni “krivac” za ovu 
akciju, naš domaćin Branko zv. Foto 
Buki. Stalno tu uz nas da nam sve 
pokaže, pruži i ponudi, bio je zaista 
za primer. Najpre smo prošetali 
gradom Varaždinom gde se odvijao 
festival pod nazivom “Špancirfest”. 
Tužno mi je odmah bilo sve to u 
poredjenju sa dogadjanjima u našem 
gradu iako je Varaždin više nego 
duplo manji grad. No, o tome nekom 
drugom prilikom. Kada smo obišli 
“đir” po gradu i popili kafu nastavili 
smo naše putovanje do mesta 
Prigorec odakle se kreće na uspon na 
planinu Ivanščicu, najvišu planinu 
hrvatskog Zagorja. Više je staza do 
vrha, sve su odlično markirane. Mi 
smo se opredelili za najmanje 
zahtevnu, stazu koja vodi preko 
Prekrižja i koja je duga oko 6 km. 

Većim delom vodi šumskim 
putem lagano se penjući ka vrhu 
planine gde se nalazi i planinarska 
kuća “Pasarićev dom”. Vreme je bilo 
tmurno, maglovito, bez kiše, gotovo 
bez ikakvih vidika, no na to nismo 
mogli uticati. Fino zagrejan dnevni 
boravak nas je oraspoložio. Brzo smo 
se osušili, nešto kasnije i večerali. Od 
daljih planinarskih aktivnosti smo 
odustali jer su vremenski uslovi bili 
nepovoljni za kretanje po planini. 

Naravno da me ni ti loši 
vremenski uslovi nisu sprečili da se 
popnem na vidikovac na samom vrhu 
Ivanščice iako sa njega nisam video 
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ništa. U nedelju smo poranili. Najpre 
smo se stazom preko Konja spustili 
do Prigorca gde smo seli u kombi i 
nastavili putovanje do Trakošćana. 
Branko nas je i ovoga dana sačekao 
iako je imao burno i uzbudljivo veče 
na Špancirfestu. Za razliku od subote, 
nedelja je osvanula sunčana pa smo 
zaista mogli da uživamo. Najpre smo 
na kratko posetili dvorac u 
Trakošćanu. Deo grupe koji nije 
pošao na uspon na Ravnu goru je 
ostao da pešači oko jezera. Ostatak je 
krenuo stazom pored hotela ka vrhu 
Ravne gore. 

Do vrha nam je trebalo tek malo 
više od sat ipo. Najpre smo otišli do 
planinarskog doma Filićev dom. Tu 
smo se malo osvežili i popričali sa 
domarom. Zatim smo nastavili do 
drugog doma Pusti duh pa se popeli i 
na najviši vrh planine gde je 
izgradjen visoki toranj sa koga se 
pruža pogled na ceo kraj. Po 
preporuci domara smo krenuli nazad 
ka Trakošćanu Zvonetovim putem, 
atraktivnom stazom sa lepim 
pogledima. Ni pri silasku nije bilo 
poteškoća tako da smo već pre tri 
sata krenuli ka Varaždinu gde smo se 
još malo zadržali i zatim krenuli ka 
Subotici. 

Nadam se da ćemo još biti u 
prilici pohoditi ovim krajevima i da 
će odziv biti veći. Takodje se iskreno 
nadam da ćemo kad tad biti u prilici 
našem domaćinu uzvratiti gostop-
rimstvo. Još jednom u ime malob-
rojne ekipe subotičkih planinara 
veliko hvala Branku na svemu! 

 
Zoran Vukmanov 

U KONTRASTU SUNCA I 

SNEGOVA ŠARE 

 
Prolećno planinarenje na Šar 

planini obeležio je uzbudljiv kontrast 
sunca i snega koji je tek počeo da se 
otapa praveći divlje potoke po ovoj 
prelepoj planini. Uspon na najviši vrh 
Šare - Titov Vrv na 2.747 metara 
nadmorske visine i vrh Plat 2.398, u 
samo dva dana dali su dva potpuno 
drugačija viđenja makedonske 
planine. Naša ekspedicija od 36 
planinara iz Planinarskog društva 
„Kinđa” iz Kikinde, pojačanih 
ekipom iz Novog Sada i Bačke 
Palanke, protekle prvomajsko-
uskršnje praznike „spojila” je u 
Makedoniji, osvajajući dva vrha Šare.  

Za uspon na Titov Vrv morali 
smo biti spremni već u šest ujutru. 
Sama pomisao na buđenje oko pet 
sati činila se dovoljno teškom, tako 
da je nevericu izazvala konstatacija 
domaćina iz Planinarskog doma 
„Smreka” na Popovoj Šapci, 
poznatom ski centru koji je gotovo 
opusteo nakon zimske sezone, da se 
ovde na planini ni ne može spavati 
duže. Pa, ko ne bi mogao spavati? 
Ipak, sledeće jutro je pokazalo da ne 
samo da čak ni sat nije potrebno 
navijati za buđenje.  

Razlog za rani polazak je taj što 
se na ovoj planini često dešava da se 
odjednom skupe oblaci i padne kiša. 
Da bi izbegli tu neprijatnost, čak 
tridesetoro planinara krenuli su u cik 
zore u osvajanje Titovog Vrva na 
2747 metara nadmorske visine. Inače 
najviša tačka Šar planine, Titov vrv, 
lociran je na nekih 21 kilometara od 
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Tetova. I danas nosi ime dobijeno po 
maršalu nekadašnje Jugoslavije, 
predsedniku Josipu Brozu Titu. To 
ipak nije i najviši vrh Makedonije već 
je to Golem Korab (2764 m), koji se 
nalazi južno u nastavku venca Šare. 

U nekih deset kilometara 
razdaljine izazov je bio savladati oko 
1.000 metara visinske razlike. Uspon 
se sastojao od savladavanja kraćih 
strmih i dužih „ravnijih” deonica. 
Nakon trećine puta i nekih sat i po 
vremena, grupa je napravila prvu 
pauzu pored planinskog potoka 
nabujalog usled topljenja snega. To 
je bila i prva i poslednja prilika da se 
obnove zalihe vode. Ostatak staze bio 
je većinom pokriven snegom, što je u 
kontrastu sa lepim, sunčanim danom i 
delovima prekrivenim živopisnim 
planinskim cvećem, davalo 
neverovatan osećaj tokom pešačenja. 
Ipak, isti sneg je donekle ublažio 
dramatičnost grebena preko kojih 
smo prelazili. Poslednjih pola 
kilometra uspona preko kamene 
goleti bio je istinski test izdržljivosti 
za mnoge u našoj grupi.  

Za trećinu grupe ove male, 
takoreći vojvođanske ekspedicije, 
Titov Vrv je najviši vrh koji su do 
sada ispeli, Troje planinara prvi put 
je  savladalo veću visinu od 2.000 
metara, tako da je po starom 
planinarskom običaju održano i malo 
krštenje. Od vodiča smo mogli čuti 
da se ne dešava tako česta da tako 
velika grupa, nas čak 27-oro, uspe da 
osvoji ovakav vrh u uslovima kada je 
na stazi dubok sneg. Naš prolećni 
uspon na Šar planinu bio je poseban i 
po tome što su Titov Vrv ispenjalo i 

dvoje mališana od deset godina.  
Sneg, koji nas je usporavao 

prilikom uspona, pokazao se kao 
sjajan saveznik u silasku, izazivajući 
osećaj dečije radosti prilikom spusta 
trčećim korakom. Neki su iskoristili i 
sjajnu priliku za sankanje na jaknama 
- Šara superklisko. Nedaleko od 
planinarskog doma, pokazalo se da su 
vremenske prilike zaista varljive, s 
obzirom da su se u ranim 
poslepodnevnim satima vrlo brzo 
navukli oblaci i počela da pada kiša.  
No, čak ni to što su se cipele sušile 
neuspešno na domak vatre celu noć 
nije sprečilo osamnaest najupornijih 
planinara da sutradan krenu u 
osvajanje vrha Plat. Uspon je bio 
dosta lakši nego predhodnog dana, 
mada je snega bilo u izobilju. Negde 
je dostizao i metar dubine mereno 
planinarskim štapom, ali se na svu 
sreću pri hodanju nije propadalo ni 
blizu toliko duboko. Završnica 
uspona ipak nije bila laka. Da bi se 
došlo do našeg cilja, trebalo je 
svladati skoro 400 metara visinske 
razlike jednom strmom padinom. Vrh 
Plat je značajan u ovom masivu zato 
što se nalazi na centru planine, da to 
tako kažem i predstavlja najbolju 
tačku za panoramsko fotografisanje 
velikog dela planinskog venca. Kao 
na tacni, nalaze se oko vas Titov vrv, 
Lešnica, Kobilica, Vrtop... Sa ovog 
vrha takođe Šar planina izgleda 
najdramatičnije, jer imate dobar 
pogled na strme odseke i provalije, 
koji se ne vide pri usponu na Titov 
vrv. I ovog dana pri silasku 
uspevamo da prevarimo kišu i crne 
oblake koji su se skupili u 
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popodnevnim satima. Posle 
planinarskih napora, čekalo nas je 
uživanje u makedonskom suncu na 
obali Ohridskog jezera. Zaslužili 
smo. Potpuni kontrast planinarenju na 
Šar planini dala je poseta Ohridu. Iz 
planinarskih cipela prešli smo u 
japanke i otvorili sezonu. 
Najodvažniji su se i bućnuli, iako za 
većinu to ipak nije bila opcija s 
obzirom da je temperatura vode 
početkom maja oko 16 stepeni, pa su 
pribegli šetnjama, obilasku i ispijanju 
kafa na plaži.  

Jelena Paklar 
 

ИСТОРИЈАТ ОБЕЛЕЖАВАЊА 

СТАЗА 

 
Крајем седамдесетих година 

планинари "Јеленка" из Панчева 
покушавају први пут да маркирају 
стазе у Делиблатској пешчари, али 
тај покушај тада није заживео и за 
следећи корак чекало се више од 
двадесет година. 

Од 1995. године, планинари 
"Јеленка" посвећују више пажње 
Делиблатској пешчари. Након 
више година истраживања, 2002. 
године започете су организоване 
активности вођења група у 
Делиблатску пешчару, на немар-
кираним стазама које осликавају и 
прате присуство ретких и 
заштићених врста цвећа или 
других феномена и носе називе 
"Поход на висибабе", "Трагом пет 
бунара", "Пут у средиште песка", 
"У посети гороцвету", "Боје руја", 
"Међуборје", "Од Баната до 
Карпата", "Стаза божура" итд. 

Током времена, упоредо са 
анимирањем грађана и откривањем 
лепота Делиблатске пешчаре 
ширем кругу људи, успостављала 
се и ближа сарадња са Шумским 
газдинством "Банат" које је 
управљач заштићеним природним 
добром, Специјалним резерватом 
природе „Делиблатска пешчара". 
Поштовани су принципи добре 
сарадње, правила понашања и 
унутрашњег реда, тако да су 
ускоро организоване и прве 
заједничке акције на уређењу 
Делиблатске пешчаре и чишћењу 
неких њених делова. За сваку 
акцију у Делиблатској пешчари од 
Управљача је унапред тражена и 
добијана сагласност. На сајму лова 
и риболова у Новом Саду, 2007. 
године, Управљач је на свом 
штанду представио први пут 
осмишљене акције "Јеленка" као 
део своје понуде. Поред ових 
акција Јеленак је од 2005. до 2009. 
године спроводио и друге пројекте 
везане за Делиблатску пешчару 
под називима „Кораци за здравље“, 
„Рекреација грађана у природи“, 
„Рекреација жена“ итд. 

На овоме се, међутим, није 
стало. Следећи планске документе, 
планинари "Јеленка" су се крајем 
2009. године обратили Управљачу 
са посебним захтевом да се на 
локалитету "Чардак" обележе 
пешачке стазе које ће у 
перспективи бити доступне 
обичним људима да се по њима 
лако и безбедно крећу и уживају у 
лепотама Делиблатске пешчаре. 
Управљач је у почетку био у 
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недоумици, али убрзо је дао 
сагласност не само за обележавање 
пешачких стаза него и за 
обележавање бициклистичке стазе 
кроз Делиблатску пешчару! 

Међутим, задатак није био 
нимало лак. Терен Делиблатске 
пешчаре, због доста ниског и 
жбунaстог растиња и прошаран 
степским површинама, није 
једноставан за маркирање. 
Постојао је и низ других проблема, 
пре свега недостатак финансијских 
средстава као и неразумевање од 
стране неких људи запослених у 
самом Шумском газдинству, али и 
у институцијама којима смо се 
обраћали за финансијску помоћ, 
без чега је тешко било оживети ову 
"успавану лепотицу". Због свега 
тога, одлучили смо се за метод 
"корак по корак" и за планинарске 
ознаке које ће увек подсећати да су 
обележавање урадили планинари. 
Интересантно је напоменути да су 
стицајем околности на првом 
маркирању, 11. априла 2009. 
године, а то је била стаза 1, као 
добровољци учествовали један 
шведски дипломата и његова 
супруга, пореклом са Јамајке. 
Маркирању је претходио велики 
посао осмишљавања комплекса 
обележених стаза и њиховог 
повезивања у јединствену целину. 
Тек тада је могло да се започне 
обележавање на терену. Али и ту 
се појавио низ проблема који су 
морали да се решавају упоредо са 
радовима. Први проблем је био 
непостојање претходног искуства у 
маркирању, а посебно маркирању 

Делиблатске пешчаре која није 
једноставна за обележавање. Други 
проблем је био каквим ознакама 
обележавати? Одлучили смо се за 
планинарске ознаке јер ће оне 
одмах асоцирати да је овај посао 
обавило планинарско друштво. 
Трећи проблем је био темпо 
маркирања. Знали смо да се 
обележавање једне стазе не може 
започети, а да се она у релативно 
кратком року не заврши јер би се 
неки случајни посетиоци могли 
довести у непријатну ситуацију. И 
кренули смо од стазе 1 јер је она 
пратила главну трасу према 
лугарници и извору Врела. Главно 
маркирање завршено је за један 
викенд, а касније су следиле 
дораде и поправке. Исти принцип 
примењен је и на остале стазе. 
Најтеже су биле и најдуже стазе. 
Четврти проблем био је зарастање 
стаза. Неки делови стаза били су 
толико зарасли да је био неопходан 
читав низ одлазака и радних акција 
да би се ти путеви прокрчили и 
оспособили за пролазак. Пети 
проблем биле су повремене 
степске и ливадске површине на 
којима су морали да се укопавају 
додатни стубови. На целом 
простору укопано је око 100 
стубова. Пре укопавања стубова 
које нисмо имали одмах на 
располагању и који су трајније 
решење, наручили смо израду 
тањих притки које су послужиле 
као привремено решење. На неким 
местима оне се налазе и сада. 
Шести проблем били су путокази, 
њихова величина, боја, број... На 
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свим раскрсницама постављени су 
одговарајући путокази, а на 
битним местима и додатне табле са 
картама стаза и обележеном 
стајном тачком како би корисници 
могли да знају где се тачно налазе 
и планирају даље кретање. Када су 
обележене 4 црвене стазе, 
постављен је централни пано на 
Чардаку са картом и уцртаним 
стазама. Након тога, обележене су 
још две стазе, зелена и плава. (Еко 
стаза и Стаза здравља) које су 
најкраће, али и најлепше. 
Замишљене су тако да служе за 
едукацију деце и на њима су 
постављени едукативни панои. 
Седми проблем био је вандализам. 
Након завршетка плаве стазе, 
крајем јесени 2011. године 
комплетна стаза је руинирана, на 
тај начин да су вађени стубови, 
ломљени путокази и секиром 
уклањани путокази. Убрзо је све 
санирано, ознаке поправљене, а 
стубови и путокази поново 
постављени. Нисмо знали шта се 
може још очекивати, али након 
овог догађаја и претходног 
уклањања неких путоказа на 
црвеним стазама поред асфалтног 
пута, није било више вандалског 
понашања. Такође, на извору 
Врела постављен је инфо пано са 
основним информацијама о значају 
овог природног ресурса. 

Укупно је обележено 6 стаза, 
4 стазе су црвене, са бројевима од 
1 до 4, стаза 5 је плава и названа је 
"Стаза здравља", а стаза 6 је зелена 
и носи назив "Еко стаза". Укупна 
дужина стаза је 45 километара, 

најкраћа је 3, а најдужа 15.  
Њиховом комбинацијом могу се 
извести туре различитих дужина, 
према кондиционим способнос-
тима пешака. Такође, стазе 1 и 2 
могу користити и бициклисти са 
бициклима за неасфалтиране путе-
ве. Од Чардака до кога постоји 
асфалт, па до укључења на 
Дунавску руту код Шумарка има 
неких 6-7 км неасфалтираног пута. 
На стазама је, према плану 
реализатора пројекта, од стране 
ШГ "Банат" Панчево, постављено 
и 12 столова са клупама од којих 
један има и надстрешницу. Штам-
пана је и еколошко-туристичка 
карта са мапом свих стаза. Издавач 
карте је такође ПД "Јеленак" из 
Панчева. 

Ако би рачунали и све акције 
провера и чишћења, реализација 
овог пројекта трајала је 50 викенд 
дана, дакле једна викенд година. 
Посао су реализовали планинари 
ПД "Јеленак" из Панчева, а њихов 
број је између 50 и 100. Аутор 
пројекта и особа која је пратила 
све активности је Милан Глумац. 
 

Милан Глумац 
 

О ЈЕДНОЈ СКУПШТИНИ, О ЈЕДНОМ 

ВРЕМЕНУ – ПРОШЛОМ (?) 

 
 „За разлику у раду  у ранијим 

годинама, ова је година 
прослављена у знаку јубилеја- 
прославе 40–то годишњице 
оснивања КПЈ и СКОЈ-а. Све 
изведене акције у току ове године 
имале су карактер, правац кретања 
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и рада у циљу освежавања тешких 
и славних дана из НОБ-а. Све 
скициране трансверзале од 
Фрушке Горе до Шар Планине, 
путем Проклетија, Каблара, Гоча, 
Копаоника, Авале па до Кам-
нишких Алпи и Триглава водиле су 
нашу омладину путевима победе и 
славе стечене у НОБ сазидане на 
темељима милионских жртава 
наших најбољих синова и кћери. У 
знак поштовања и пажње позивамо 
Скупштину да једним минутом 
ћутања одамо пошту палим 
друговима и другарицама у НОБ... 
Слава им!“ - овим речима прет-
седник ПСД Стражилово Лазар 
Јовановић отвара  10. јанауара 
1960. године, у 16:15, редовну 
Скупштину друштва у  сали кар-
ловачке гиманзије. Присуствује 
150 чланова и следећи делегати: 
Терзић Миленко (ПД Вилина 
водица-Кула), Маслаћ Радослав 
(секретар планинарске организа-
ције Среза), Ракић Лазар (ПД 
Орловац), Стоићевић Мирко 
(председник алпинистичке комиси-
је ПСС), чланови ПД Београда, 
Рајсвалер Рудолф (ПД Пензионер-
Нови Сад), Ертл Јосип (ПССВ). 

Подсећајући још једанпут на 
основне циљеве планинарске 
организације претседник закључује 
да: „посматрајући и ценећи рад 
планинарске организације кроз 
наведене циљеве може бити 
правилан и сва друга посматрања и 
оцене које пористичу са личног 
гледишта и становишта, базирана 
на материјалној основи не могу 
бити прихваћена јер се косе са 

поставкама планинарске органи-
зације а тиме и са садашњицом. 
Сви они који немају правилан став 
и мишљењење о планинарској 
организацији потребно је да се 
преоријентишу тако да њихов 
будући став буде користан 
циљевима напретка наше омладине 
а тиме и заједнице.“ 

Покушаћу да  кроз делове 
извештаја са ове годишње скуп-
штине  одгонетнем историјска зби-
вања у раду планинарске организа-
ције, тоном саучесника, некада 
(помало) на саркастичан начин, 
некада пун радости, некада 
ауторитетом тога времена, 
понајчешће карловачки роман-
тично о срећној прошлости. 

Вратимо се у свечану салу 
карловачке гимназије и саслу-
шајмо део извештаја начелништва. 
Оно  је свој рад усресредило на 
организовање бројних излета 
приступачних већем броју 
омладине и пионира а који су 
уједно обележили јубилеј-прославу 
40 годишњице КПЈ и СКОЈ-а. 
1959. година била је везана за ову 
прославу тако да су све  друштвене 
акције усмерене у том правцу. Од 
јануара до краја децембра, значи 
пуну годину дана, изведено је 58 
излета са 500 учесника. „Ако ове 
бројке посматрамо кроз призму 
масовности онда је наш резулатат 
осредњи ако се узме у обзир, али 
ако се узме у обзир да је ова 
година имала низ квалитетних 
акција онда можемо бити 
задовољни“-коментарисаће сажето 
председавајући друг Јовановић.  А 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 84   АВГУСТ  2013. страна 56  

те квалитетне акције су били 
течајеви у смучарству и 
алпинизму. 

Почетнички смучарски течај,  
који је одржан на Проклетијама у 
јануару месецу, окупио је 
четрдесет учесника из Сремских 
Карловаца и Новога Сада. Течај је 
трајао 15 дана. На њему су 
почетници стекли основна знања 
смучања док су  они напреднији, 
направили шест излета на околне 
врхове изнад 2000 метара. 
Почетнички алпинситички течај 
који је одржан не теренима 
Фрушке горе од 18 полазника са 
успехом је завшило 16. Звање 
алпинисте приправника стекли: 
Јовичић Владимир, Валек Зденко, 
Шенк Јосип, Јовановић Антоније, 
Гумхолд Иван, Јосиповић Звонко, 
Латковић Милан, Кнежевић 
Вукица, Матуски Јосип, Апатовић 
Сава, Петровић Милан, Цвејић 
Звонимирка, Бенишек Драгутин, 
Вукелић Љиљана и Јосиповић 
Марија. Затим је следио и 
седмодневни течај за усавршавање 
алпиниста приправника које је 
организовао ПСС на Горњаку где 
су поред наших инструктора 
Ковачевић Радивоја и Холовке 
Стевана узели учешће и Апатовић 
Сава, Брнић Марјан, Матуски 
Јосип, Валек Зденко и три даме- 
Јосиповић Марија, Брнић Љубица 
и Блажевић Славица. Од свих 
алпинистичких течаја одржаних 
током 1959. године најзначајнији, 
али и најзахтевнији, био је табор 
зимског алпинизма  који је 
алпинистички отсек Београда 

одржао марта месеца у Словенији 
на Биваку 4. О томе је Ковачевић 
Радивој испред алпинистичке 
секције известио присутне на 
Скупштини следећим речима: 
„Алпинизам је код нас ухватио 
корене и данас ми располажемо са 
солидним алпинистичким кадром. 
Почетнички алпинистички течај 
организован је у нашем друштву уз 
помоћ инструктора ПСС крајем 
марта и почетком априла. 
Завршетак течаја је одржан у 
стенама Каблара и Сићевачке 
клисуре. У току године извршени 
су успони на следећим стенама: 
Неџинат на Проклетијама, 
Долковој шпици, Крижу, 
Стенарима и Крилатици са укупно 
9 чланова и то у зимским 
условима. Летњи успони извршени 
су на 4 успона, у стенама 
Сићевачке клисуре, 5 успона у 
Горњаку са 66 смери од 2 до 5 
степени тежине. Осим тога, у стени 
Мојстровке препењали су два 
смера степена тежине 4  а у току 
Нове године извршено је 104 
успона“. И поред свих резултата 
које је друг Ковачевић постигао 
није на Скупштини изостала и 
једна другарска критика на његов 
рачун. У фебруару месецу ПСС је 
организовао зимски течај за водиче 
похода на Шар Планини на коме је 
услед пада са стене Рада задобио 
повреде и тиме себи онемогућио да 
заврши течај. Са жаљењем је 
изнето: “Морамо да констатујемо 
да је до овога пада дошло 
кривицом друга Ковачевића који је 
самовољно отишао на један врх са 
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којега је пао и захваљујући случају 
што су га пронашли смучари ДИФ-
а све се завршило без  тежих 
последица по здравље“. 

А затим следи извештај, о 
оним мање атрактивним али 
привлачним масовним акцијама 
путем којих се најбоље 
промовисао  рад планинарског 
друштва. За таборе се наглашава: 
“да су постали нека врста смотре 
достигнућа појединца и читавог 
колектива, односно друштва. Тако 
су пет наших чланова у јуну 
месецу обишли су цео гребен 
Камнишких алпи и извршили 
успоне изнад 2000 метара. За 
време првомајских празника група 
од 11 чланова направила је излет у 
Сићевачку клисуру док је 
предходне недеље на  Каблару 
било 22 планинара из Сремских 
Карловаца. “Иако је Фрушка гора 
та која је читаве године била место 
бројних излета Стражиловчана, 
како лети тако и зими, са преко 350 
чланова“-како је уредно забележио 
начелник друштва: “ипак се од 
излетничких активности издвајају  
она  два излета на Авалу на којима 
је узело учешће 80 чланова. За 
време летњих ферија градски 
одбор планинара Београда 
организовао је смотру 
планинарског подмлатка у 
Сремској шуми на којој је 
учествовало 28 пионира  док су 
они старији од 24 до 27. јула 
учествовали на слету планинара 
сарајевског среза  на Романији и 
традиционалном сабору планинара 
Србије на Гочу“ .  

Словенија и њене планине су  
увек будила мистичну привлачност 
за излетништво и  планинарење 
Карловчанима, још од  периода 
оснивања друштва, преко великих 
екскурзија карловачке гимназије, 
до повољних места опоравка 
„јектичаве деце“, па је ова година 
великог и славног јубилеја била 
идеална прилика за многе чланове 
да је посете. Тако  начелништво у 
своме извештају посебно истиче: 
“У оквиру прославе 40-то 
годишњице СКЈ и СКОЈ-а, а у знак 
сећања на једног од првих секретар 
СКОЈ-а Драгољуба Милановића, 
одржан је 27. септембра слет 
младих планинара Југославије, 
недалеко од Жировнице, где смо 
учествовали са 26 чланова“. 

А разлог што претседник 
друштва није у потпуности био 
задовољан радом и то изнео у 
самом уводном делу је обилазак 
Фрушкогорске трансверзале коју 
су током  слављеничке 1959. 
године прешла само четири члана  
управо: “када су трансверзале 
постале популарне међу 
планинарима наше земље јер ко 
пређе трансверзалу, поред укусне 
значке коју добије има нешто 
далеко више од преласка исте“ 
закључује друг Јовановић. Али се 
зато на Устаничку трансверзалу, 
која је започела у Лозници а 
завршила на Авали у дужини 400 
километара, пријавило и успешно 
савладало 9 чланова друштва: 
Кнежевић Вукица, Станић Бошко, 
Цветковић Драгомиор, Јовичић 
Влада, Живковић Душко, Жикић 
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Тоша, Константиновић Јован, 
Панић Стеван и Божовић Ненад. 
Најлепши догађај збио се 
приликом уласка учесника марша 
на стадион „Партизан“-а у 
Београду на коме се тисикало 
60000 гледалаца, очекајући 
почетак велике свечаности за Дан 
борца када је официјални спикер 
честитао дванаести рођендан 
најмлађем члану похода, Божовић 
Ненаду који је наступао на челу 
планинарске колоне. 

А сада долази увек актуелан и 
полемичан извештај о излетишту 
Стражилово, који друг Јовановић 
започиње овим речима: “Вама је 
познато да унатраг пет и више 
година посета на Стражилову није 
била бројчана као данас па се стога 
нису појављивала питања која се 
данас постављају и која треба 
неминовно што пре и правилније 
решавати. Познато то вам је и то, 
да на уређењу Стражилова и 
формирању његове данашње 
физиономије умногоме је носила 
на себи планинарска организација, 
односно наше друштво. У то су 
улагане огромне друштвене снаге и 
напори. Стотине чланова наше 
организације, кроз дужи низ 
година несебично су се залагали, 
па и физичким радом доприносили 
да се Стражилово развије и добије 
данашњи изглед. Неоспорно на ово 
делује и наш друштвени развитак и 
стандард живота наших радних 
људи. Кроз ову активност развила 
се здрава социјалистичка свест о 
потреби несебичног пожтрвованог 
залагања сваког појединца за 

опште добро. То залагање и 
интересовање за Стражилово 
сачињава данас део њиховог 
животног циља. Зар би било 
друштвено оправдано да ову 
друштвену снагу паралишмо?! 
Свакако не! То је управо оно што 
нам даје снагу у борби, а која траје 
више од две године, за правилно 
постављање и решење овога 
проблема. Сва наша настојања и 
уложен труд и брига око 
Стражилова нису наишле на помоћ 
и потпору свих фактора. У 
последње две године, од када се 
приметно повећао број посетилаца, 
учестане су акције за проналажење 
формалних разлога, како би се ови 
друштвени објекти одузели и 
предали угоститељској мрежи или 
којој другој привредној 
организацији“. А сада следи 
упозорење и другарска критика: 
“Ти другови који су предузимали 
ове акције гледали су цео проблем 
Стражилова само кроз добит, док 
их Стражилово са свим његовим 
проблемима савршено није 
интересовало, нити су их неки 
други мотиви за овај захтев 
руководили... Интересантно је да 
су предузимане акције увек у јеку 
сезоне тј. када их посетиоци 
Стражилова потсете да оно постоји 
или када се мењао домаћин у Дому 
(мисли се на Бранков Чардак и 
хотел Стражилово) па су лични 
интереси појединаца погођени“. 
Затим председник закључује: 
“Свакако да је све ово утицало на 
правилан рад друштва. 
Исцрпљујући друштвене снаге у 
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борби за доказивање друштвено-
оправданих ставова губећи вољу за 
даље залагање на пољу друштвене 
активност“.  

А зашто! 
Не желећи да наредни део 

скупштине буде претворен у 
полемично дебатни клуб, када је 
ова тема била у питању, а што се 
дешавало претходних година, јер 
по дневном реду следио је  
извештај Грађевинске секције и 
Комисије за домове који би 
свакако допринео „висини“ 
расправе међу СТАРИЈИМ 
члановима, председник друштва их 
је врло вешто обједио у једну 
тачку и концизно сумирао: „До 
ове, 1959. године, стално се пред 
Комисијом за домове и Управном 
одбору постављао проблем 
домаћина у објектима на 
Стражилову тако да је друштво 
било апсорбовано решавањем овог 
проблема. Ове године са 
задовољством можемо 
констатовати да смо у домаћинима 
наших објеката имали људе који су 
својим радом настојали да наше 
поставке испуне, односно да се 
сваки посетилац пријатно осећа у 
нашим објектима а нарочито да 
планинарске групе и ђачке 
екскурзије могу добити оброк за 
60-80 динара а исто тако 
преноћиште од 30 до 60 динара. 

Оваквим радом домаћина 
повећан је број посетилаца на око 
150.000 излетника, 10.500 
преноћишта планинара и ђачких 
екскурзија и 1.676 преноћишта 
осталих.  

Ми смо свесни да у нашим 
објектима има недостатак али смо 
свесни и тога да их сваке године 
мање има, јер их постепено 
отклањамо а што у већини 
случајева зависи од материјалних 
могућности. 

Сваке године па и ове 
уложили смо 830.000 дианара на 
допуну инвентара но то све не 
значи да смо решили све проблеме 
а нарочито питање смештаја у 
данима сезоне и државних 
празника, када је прилив 
посетилаца много већи. Све 
критике у овом погледу на наше 
друштво да су биле преоштре јер 
за отклањање истих треба треба 
већа друштвена давања и улагања. 
Ми смо тражили унатраг три 
године извесну помоћ ради 
решења тог проблема, но свакако 
могућности није било нам изаћи у 
сусрет. Сматрамо да се овај 
проблем не би могао решити са 
постојећим објектима на 
Стражилову већ једино 
новоградњом. Можемо известити 
да је у овом правцу доста учињено 
благодарећи помоћи од стране 
Среског народног одбора и 
верујемо да ће се то питање 
решити у 1960. години. Ради 
решења овога питања наишло се на 
разумевање и код Народног одбора 
општине у Сремским Карловцима 
те је буџетом у 1959. години 
предвиђено 500.000 динара као 
помоћ нашем друштву, а која се 
није могла остварити. 

У циљу повећања капацитета 
дома „Бранков Чардак“ саграђена 
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је испред дома тераса, која може 
да прими 130 излетника. Тераса је 
постављена на каменим стубовима 
између којих ће се накнадно 
уредити простор за коришћење у 
исте сврхе као и тераса. Сем 
наведеног рада на тераси урађени 
су унутрашњи и спољни радови 
(кречење, реконструкција зидних 
облога, поправка зиданих пећи, 
лакирање ламперија и друго). У 
циљу одржавања објекта потреба 
је изискивала генерално 
претресања кровова. 

Осим наведених радова на 
проширивању и уређивању 
објеката на Стражилову, изве-
деним материјалним средствима 
друштва, изведени су низ других 
радова на општем уређењу 
Стражилова средствима народног 
излетишта „Фрушка гора“ и 
Среског народног одбора“ 
завршава своје излагање друг 
Јовановић. 

А Данас Стражилово. ТУГА 
И ОПОМЕНА. Сваком планинару 
препознатљива црно бела слика 
свакодневнице; ревносни 
наплаћивач  уласка у НП „Фрушка 
гора“; столови и клупе  препуни 
„патине“ омеђени стећцима 
пресахлих чесама; Солдатовићев  
Бранко и Чардак  још увек у својој 
лепоти; бунгаловима који 
судбински стреме предходнима из 
седамдесетих година; уређеном 
стазом са едукативним таблама до 
Бранковог гроба; руином 
некадашње ограде са стенаром 
каменим  блокова; изшмиргланим 
монументом.  

Будући да је је овај 
најосетљивији  део излагања 
протекао без веће дискусије са 
много мање сукоба мишљења око 
решавања проблематике на 
излетишту Стражилово коју су 
носиле предходне  годишње 
скупштине прешло се на  доделу 
награда. Наиме, Друштво је у 1958. 
години расписало наградни 
конкурс за хербаријум Фрушке 
горе, збирку инсеката, збирку 
минерала и фосила, за фотографију 
из наших планина и литерарне 
радове за чланове млађе од 15 
година и старије уз додељивање 
награде које се крећу од 1000 до 
5000 динара. Основни циљ овог 
наградног конкурса је био “да 
наша омладина користи своје 
слободно време што правилније и 
корисније на упознавању лепоте 
наших предела а уједно да им 
помогнемо у савладавању 
наставног програма упознавајући 
их са природним условима и 
развојем биљака и инсеката па 
тако да стекну моћ запажања 
природних закона под којима се 
живот природе развија“.  

На оријентационим 
такмичењима који су и они  
старији из Управног одбора 
прихватили да је то “у неку руку 
испит способности планинара“, 
омладина ПСД „Стражилово“ је 
масовно учествовала са жељом 
бити најбољи и први. Али то је део 
неке наредне приче. 

 
Борислав Стевановић 

 


